
c\ube
am\gos dos
det\c\entes

PLANO DE TRABALHO

CADE - CLUBE AMIGOS DOS DEFICIENTES



G
dube
am\gos dos
dehc.\entes

I - DADOS CADASTRAIS

l.Dados Cadastrais da Entidade-Proponente

Entidade
CADE - CLUBE AMIGOS DOS DEFICIENTES
Nome do Estado/DF/Município CNPJ:
São Paulo/ São José do Rio Preto 06.299.349/0001-52
Endereço(Rua, número, bairro, cidade, UF, CEP)
Rua Rosa Gregório Gomes, 495, Jardim Maracanã, São José do Rio Preto-SP,
CEP 15092-180
Telefone FAX E-Mail:
( 17)3231-7463 (17)3231-7463 cadriopretosp@yahoo.com.br
NOda conta corrente Código do Banco

NOda Agência Praça de Pagamento

2.Dados Cadastrais do Dirigente da Entidade

Nome
José Genival da Silva
Data Posse Vigência do mandato
18/03/2016 18/03/2016 a 17/03/2020
Nacionalidade Estado Civil Cargo/Função
Brasileira Casado Tesoureiro
CPF NO RG Orgão Expeditor Data de expedição
159.198.478-59 23.670.979-3 SSP 25/08/2010
Endereço do Domicílio:
R: Antonio Carlos de Oliveira Botas, 2001, Bl F, C 10, SJRPreto-SP, CEP
15041-570
Telefone Residencial Telefone Celular E-Mail:

( 17)98808-9457 cadriopretosp@yahoo.com.br



3.Dados Cadastrais do Responsável Técnico do Serviço

Nome
Joana D Arc do Prado Mota Pereira
Nacionalidade Estado Civil Cargo/Função
Brasileira Casada Assistente Social
CPF NO RG Orgão Expeditor Data de expedição
259.606.818-46 26.702.024-7 SSP 15/07/2014
Endereço do Domicílio(Rua, nO, bairro, cidade, UF e CEP)
Rua: Macyr Amadeu, 758-S. Francisco,S. J. do Rio Preto, CEP 15086-270
Telefone Residencial Telefone Celular E-Mail:
( 17)3212-5334 ( 17)99748-2288 joanadarcpmp@gmail.com.br

11 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

l.Descrição da realidade que será objeto da parceria

Nenhuma família está preparada para receber um filho com
deficiência seja ela qual for ou até mesmo um ente próximo que sofreu
um acidente de trânsito, de trabalho ou até mesmo um AVC - Acidente
Vascular Cerebral. As pessoas atendidas pelo serviço encontram-se em
situações de risco e vulnerabilidade social, que causam: estresse, baixa
autoestima, depressão, agravamento da deficiência e como consequência
a dependência, desgastes de vínculos, falta de acesso a serviços básicos,
maior exposição a violência física, psicológica, financeira e patrimonial,
inclusive abusos, ausência de convivência familiar e comunitária.

O serviço tem a finalidade de convivência e fortalecimento de
vínculos, através de um trabalho em equipe efetivo e integral com as
famílias e com os atendidos, individualmente e em grupo visando a
garantia de direitos e acesso a benefícios.

Promover a integração das Pessoas com Deficiência - PcD através
de atividades esportivas, sócio-recreativo-desportiva, de lazer e cultural,
provocando na sociedade o respeito e o acolhimento à diversidade e
assegurando que as PcDs participem em igualdade de oportunidades com
as demais pessoas, havendo uma maior socialização, integração e
despertando em todos os envolvidos uma consciência crítica participativa
e acima de tudo construtiva.

Promover entre os atendidos o interesse, o ingresso, a inserção
e/ou recolocação no mundo do trabalho através do Emprego Apoiado.

Acompanhar os atendimentos das pessoas com deficiência auditivas
nos serviços públicos, através da Central de Interpretação Libras - CIL,
bem como promover o curso de Libras, facilitando a comunicação e
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interação. A entidade trabalha para que a sociedade possa aceitar e
conviver com as diferenças, reconhecendo que todas as pessoas têm
capacidade de evoluir e contribuir para um mundo melhor. Atualmente a
entidade possui assento em três Conselhos de direitos, sendo eles:
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Conselho
Municipal de Assistência Social e Conselho da Saúde.

111 - OBJETIVO GERAL

Manter o serviço de média complexidade, destinado às pessoas
com deficiência e seus familiares, com oferta de ações de apoio e
fortalecimento de vínculos familiares e garantia de direitos sociais.
Oferecer também atendimento à pessoa com deficiência auditiva, através
da mediação na comunicação desses indivíduos nos serviços públicos do
município, além de disponibilizar à comunidade curso de Libras para
facilitar a interação do cidadão ouvinte com o cidadão deficiente auditivo
e oferta r atividades físicas para pessoas com deficiência e seus
familiares, além da preparação, seleção e inclusão desse segmento
no mundo do trabalho.

IV OBJETIVOS ESPECÍFICOS/RESULTADOS ESPERADOS/
INDICADORES/ DADOS

a) Orientar as famílias no sentido da melhoria dos cuidados com o
deficiente em situações de sobrecarga e desgaste de vínculos
resultantes da relação contínua de cuidados
permanentes/prolongados e encaminhá-Ias para a rede
intersetorial;

b) Promover ações que contribuam para o estabelecimento e
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;

c) Prevenir o isolamento social dos usuários do serviço, assegurando o
direito à convivência familiar e comunitária;

d) Promover ações grupais voltadas para as famílias de acordo com
suas necessidades visando proporcionar o desenvolvimento pessoal
e social dos usuários e fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários;

e) Desenvolver ações especializadas para a superação das situações
que estejam contribuindo para intensificação da dependência da
pessoa com deficiência;

f) Atender as famílias, objetivando estimulá-Ias para uma convivência
familiar com uma boa integração entre ela e seu familiar deficiente;



g) Estimular a convivência familiar e comunitária, por meio de
atividades de reconhecimento de território, passeios a locais
públicos, de lazer, recreação e cultura, de maneira que o contato
seja estimulado de diferentes formas;

h) Realizar a integração e convivência cultural entre diversos
segmentos de pessoas com deficiências, incentivando o
envolvimento coletivo para o despertar da consciência crítica,
participativa e construtiva;

i) Promover e garantir acesso aos direitos como: benefícios,
programas de transferência de renda, grupos de convivência no
território e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas
setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos.

j) Garantir acesso ao Emprego Apoiado, por meio de orientação,
preparação e encaminhamento ao mundo do trabalho;

k) Facilitar o acesso dos deficientes auditivos aos serviços públicos do
munícipio através da Central de interpretação de Libras, bem como
inserir a comunidade nos Cursos de Libras ofertados;

I) Estimular e orientar as pessoas com deficiência para a prática de
atividades físicas, contribuindo para a autoestima, independência e
a superação nas áreas: orgânicas, cognitiva, emocional,
neuromuscular e social dos indivíduos.

OBJETIVOS RESULTADOS INDICADORES DADOSESPECÍFICOS ESPERADOS

Número de
famílias

Aumento de acesso Famílias encaminhadas à encaminhadas à
Orientar as famílias no aos serviços

rede intersetorial para fins de rede intersetorial
sentido da melhoria dos inclusão em serviços para fins de

cuidados com o deficiente
socioassistenciais socioassistencia is. inclusão em

em situações de serviços
sobrecarga e desgaste de socioassistenciais.

vínculos resultantes da
relação contínua de

cuidados
permanentes/prolongados Melhoria das Número de

e encaminhá-Ias para a relações familiares Famílias que foram atendidas famílias que
rede intersetorial e do envolvimento foram atendidas

da família com o
através de visita domiciliar.

através de visita
Serviço. domiciliar.

Promover ações que Melhoria do vínculo Usuários participando Número de
contribuam para o das PcDs com o ativamente nas atividades. usuários



~
estabelecimento e Serviço. participando
fortalecimento de ativamente nas

vínculos familiares e atividades.
comunitários Aumento do

número de PcDs Número de
participantes na usuários
vida familiar e Usuários participantes na participantes na

comunitária, com vida familiar e comunitária. vida familiar e
informação sobre comunitária.

seus direitos e
deveres.

Número de PcDs
que apresentaram

dificuldades nas
relações de

afetividade e
diáloqo entre si.
Número de PcDs

que apresentaram

Criação de vínculos PcDs com melhora nas melhora no
relacionamento.

solidários entre os relações de afetividade e
Número de PcDsparticipantes. diálogo entre si.

que
apresentavam

dificuldades nas
relações de

afetividade e
diálogo entre si e

solicitaram
desligamento do

Serviço.

Prevenir o isolamento Efetividade na
social dos usuários do permanência, Número de PcDs

serviço, assegurando o participação e PcDs incluídas no Serviço. incluídas no
direito à convivência frequência de PcDs Serviço.

familiar e comunitária. no Serviço.

Ampliação do

Promover ações grupais
conhecimento dos

usuários,voltadas para as famílias
contribuindo para o

de acordo com suas desenvolvimento Número de
necessidades visando de atitude crítica, Usuários PcDs que usuários PcDs que

proporcionar o valorizando o participaram de atividades participaram de
desenvolvimento pessoal saber, as vivências grupais. atividades

e social dos usuários e
fortalecimento dos

e o protagonismo grupais.

vínculos familiares e
social.

comunitários



Participação das Famílias que participaram
Número de

famílias nas famílias que

atividades Grupais dos grupos. participaram dos
grupos.

Desenvolver ações
especializadas para a Número de PcDs

superação das situações Melhoria da

que estejam contribuindo autonomia da PcD PcDs que apresentaram que apresentaram

para intensificação da nas atividades de me!h?ria na autonomia nas
melhoria na

dependência da pessoa vida diária. atividades de vida diária. autonomia nas

com deficiência

atividades de vida

Atender as famílias

diária.

objetivando estimulá-'Ias
para uma convivência Aumento da Número de

familiar com uma boa afetividade entre Atendimento realizado às

integração entre ela e seu família e PcD. famílias.
atendimento

familiar deficiente.

realizado às
famílias.

Estimular a convivência Ampliação das

familiar e comunitária
oportunidades de

por meio de atividades de
aprendizagem do

reconhecimento de conhecimento do

território, passeios a território, na
PcDs e famílias que Número de PcDs

locais públicos, de laser, construção de uma participaram de atividades e famílias que

recrea5ão e cultura, de
identidade com o de reconhecimento do participaram de

maneira que o contato lugar onde vivem território. atividades de

seja estimulado de
do sentimento d~

reconhecimento

diferentes formas.
pertença a este

do território.

luaar.
Ampliação do

conhecimento dos

Realizar a integração e usuários,

convivência cultural entre contribuindo para o Número de PcDs

diversos segmentos de desenvolvi mento

pessoas com deficiências de atitude crítica, o PcDs que participaram de
que participaram

. ' protagonismo
de Fóruns,

Incentivando o Fóruns, Seminários

envolvimento coletivo social e que Conferências, Reuniõe~ de
Seminários,

para o despertar da conheçam as
Conferências

Conselhos de Direitos.
,

consciência crítica instâncias de
Reuniões de

participativa e constr~tiva denúncias e
Conselhos de

recurso em casos
Direitos.

de violação de
direitos.



Número de
usuários e

Encaminhamento dos famílias
usuários e famílias para encaminhadas

cadastramento no CRAS. para
cadastramento no

CRAS.

Articular e
complementar as Número de visitas

ações de Realização de visitas domiciliares
acompanhamento domiciliares em conjunto realizadas em

realizado pelo conjunto.
CRAS - Centro de Número deReferência de
Assistência Sacia I. Reunião para discussão de reuniões

caso. realizadas para
discussão de

Orientar, promover caso.

garantir acesso aos
direitos como: benefícios, Número de

programas de Reunião com a equipe reuniões com a
transferência de renda, técnica do CRAS. equipe técnica do

grupos de convivência no CRAS.
território e outros

serviços Número de
socioassistenciais, das atendimentos e

demais políticas setoriais orientações
e do Sistema de Garantia rea Iizadas pa ra

de Direitos. aquisição dos
cartões.

Articular, apoiar e Número de
complementar as cartões de passe
ações realizadas gratuito municipal
pela Secretaria Realização de atendimento e emitido
Municipal dos orientação para aquisição Número de

Direitos e Políticas dos cartões dos benefícios de cartões de meia-
para Mulheres, transporte coletivo gratuito entrada emitidos.

Pessoa com (municipal, intermunicipal e Número de
Deficiência, Raça e interestadual) e meia- encaminhamentos

Etnia - entrada. para aquisição de
Departamento da Passe Livre

Pessoa com (interestadual)
Deficiência.

Número de
encaminhamentos
para aquisição de

Passe
Intermunicipal
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Número de

Usuários (re)inseridos no
usuários

(re)inseridos no
mundo do trabalho. mundo do

Ampliação do
trabalho.

Garantir acesso ao
Emprego Apoiado, por conhecimento dos Número deusuários emeio de orientação, (re)inserção e Usuários que se mantiveram usuários que se

preparação e manutenção no
no emprego. mantiveram no

encaminhamento ao emprego.
mundo do trabalho.

mundo do
Número detrabalho.

Usuários encaminhados a usuários
cursos de encaminhados a

capacitação/profissionalizaçã cursos de
o capacitação/profls

sionalizac;ão
Número de

Atendimentos realizados pela
atendimentos

realizados pela
Ampliação de

intérprete de Libras na CIL. intérprete de
acesso das pessoas Libras na CIL.

Facilitar o acesso dos com deficiência Número de
deficientes auditivos aos auditiva/ surdos

Atendimentos realizados pela atend imentos
serviços públicos do nos serviços realizados pela
munícipio através da socioassitenciais. intérprete de Libras em intérprete de

acompanhamento aos
Central de interpretação usuários nos Serviços

Libras em
de Libras, bem como Públicos.

acompanhamento
inserir a comunidade nos aos usuários nos

Cursos de Libras Servic;os Públicos.
ofertados. Preparação do

ouvinte para a Número de
comunicação com Inserção de ouvintes e ouvintes e surdos
os surdos através surdos no Curso de Libras. inseridos no

da Libras. Curso de Libras.

Integração
das Pessoas com

Estimular e orientar as Deficiência - PcD,
-c., pessoas com deficiência através de Número de PcDs

para a prática de atividades PcDs participantes das participantes das
atividades físicas, esportivas, sócio- atividades físicas. atividades físicas.

contribuindo para a recreativo-
autoestima, desportiva.

independência e a
su peração nas áreas:
orgânicas, cognitiva,

emocional,
Número de PcDsneuromuscular e social

Melhoria
PcDs que apresentaram que apresentaramdos indivíduos. na

melhoras na suaautoi ndependência. independência. melhoras na sua
independência.



v DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E DAS
ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS

A meta conveniada será de 60 usuanos deficientes, atendidos
mensalmente, sendo público alvo pessoas com deficiência a partir dos 12
anos, sem limite de idade, seus familiares e/ou acompanhantes,
encaminhadas pela rede socioassistencial, intersetorial e Sistema de
Garantia de Direitos, por demanda espontânea e busca ativa.

Meta Etapa Especificação Indicador Físico Duração

Fase Descrição da meta/etapa Unidad Quantida Início Térmi
e de no

Planejament%rganização das Semest 05 22/07/ 21/04/
atividades. ral 17 19
Acolhimento Diário De acordo 22/07/ 21/04/

o com a 17 19
> demanda'.j:;

Realizar busca ativa Diário De acordo 22/07/ 21/04/111...
17 19O) com ac.

demandaO
o Elaboração do Plano de Diário De acordo 22/07/ 21/04/

Ul .~ Acompanhamento Familiar com a 17 19
111 C demanda'c u
c ,O)

Reuniões avaliação do 5EITestra1 05 22/07/ 21/04/<O) I- para
'ü o serviço quanto a sua qualidade 17 19
;;: s:

alcance dos objetivosO) 111 e
"ti .c orooostos .
E 111

Reuniões discussão de Seman acordo 22/07/ 21/04/•.. para Deo I-
u o casos que necessitam de ai com a 17 19
Ul "ti acompanhamento mais demanda111 oo sistemático.
Ul 1111
Ul Ul Reuniões da equipe do serviço. Semanal 91 22/07/ 21/04/O) r:
c. O) 17 19
o E

Elaboração de Relatórios Mensal 17 22/07/ 21/04/10 Õ
O) 17 19.•.. Prontuários: abertura e Diário De amb 22/07/ 21/04/c
O) alimentação. a:m a 17 19
E dEm3rda
111

Realizar atendimento Diário De arrco 22/07/ 21/04/Ul o ec: acompanhamento dos usuários 17 19O) a:m a
E E e suas famílias. dEm3rda... o
O) U
"ti o Encaminhar usuários e/ou Diário De arrto 22/07/ 21/04/c s: os
O) 111 familiares à rede a:m a 17 19.•..
c( .c o socioassistencial, intersetoria I, dEm3rda111 ._... ...

Sistema de Garantia deI- '111
o :::I Direitos, tendo em vista o"ti Ul:::I acesso a benefícios, prog ramaso

1111 de transferência de renda e aos
Ulc serviços socioassistenciais.
O)

Realizar ações integradas com a Diário De amb 22/07/ 21/04/E
Õ Central de Interpretação de a:m a 17 19

Libras - CIL, visando a dEm3rda
íntecralídade no atendimento.



Realização de Grupos de Seman 87
Convivência, visando promover ai
a convivência, o apoio mútuo e
o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários.

Eou
o..c
11I
.c I/)

11I 11IL- ._
1-=
o E

't:I 11Io u..
llll
I/)
c:
QI

E
Õ

Orientação profissional Diárb
individual, entrevista, grupo de
orientação, pré-seleção e
acompanhamento em pós-
colocação, levantamento de
perfil e de vagas de empregos,
articulação e encaminhamento a
cursos de
capacitação/profissionalização,
visitas e avaliação do espaço
físico das empresas.

22/07/ 21/04/
17 19

De acordo 22/07/
com a 17
demanda

De acordo 22/07/
com a 17
demanda

17 22/07/
17

17 22/07/
17

17 22/07/
17

05 22/07/
17

De acordo 22/07/
com a 17
demanda

21/04/
19

21/04/
19

21/04/
19

21/04/
19

21/04/
19

21/04/
19

21/04/
19

Visita domiciliar visando o Diárb
fortalecimento de vínculos, bem
como proporcionar às famílias
ações/discussões de temas
relevantes a pessoas com
deficiências.

Encontro com as famílias: Mensal
Discussão de temas de
interesse delas, visando o
fortalecimento da função
protetiva e dos vínculos
familiares, com atividades
dinâmicas e reflexivas.

Articulação com a rede Mensal
socioassistencial e demais
serviços do território/reuniões de
Conselhos de Direitos.
Participação em reuniões Mensal
intersetoriais.

Atividades de reconhecimento Semest
do território ral

Articulação com a Politica de Diário
Saúde para a garantia de
atendimento.

o
c:
o..c
11I
.c o

11I ._
L- L-
I- -o
o .'!:

't:I t
o QI
llll ••.•
11I
c:
QI
E
Õ

VI - METODOLOGIA
O horário de atendimento do projeto será das 08h às 17h, de

segunda à sexta feira. As atividades serão desenvolvidas na sede do
CADE, na Secretaria dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com
Deficiência, Raça e Etnia, no Centro Esportivo do Eldorado e Automóvel
Clube, tendo eles espaços necessários para a prática das atividades.

O acesso do usuário a este Serviço ocorrerá por demanda
espontânea, busca ativa e por encaminhamentos pelos demais serviços
socioassistenciais, políticas públicas setoriais e por órgãos de Defesa e
Garantia de Direitos.
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Após as inscrições, os atendidos passarão por entrevista com a
equipe técnica, sendo: psicólogo, assistente social e educador físico para
os encaminhamentos pertinentes.

Além disso, o projeto realizará uma atuação em articulação com a
rede envolvendo: os serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica
e Proteção Social Especial de Média Complexidade; os Serviços de
Políticas Públicas Setoriais, em especial da Saúde; o Conselho de Direito
da Pessoa com Deficiência; os Serviços, Programas e Projetos
governamentais, não governamentais e comunitários.

VII - PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS A SEREM
REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS
ABRANGIDOS PELA PARCERIA: (SEGUE ANEXOS)

7.1 QUADRO DE PESSOAL

Carga Horária Salário/
Qde. Cargo Formação Vínculo

Semanal Empregatício

1 Coordenador Serviço
40h R$3.632,28 CLT

Social Social
1 Assistente Serviço 30h R$2.985,OO CLT

Social Social

1 Psicólogo Psicologia 30h
R$3.077,06

CLT

1 Administrativo Ens. Médio 40h
R$1.723,16

CLT

1
Intérprete de

Superior 30h
R$2.580,12

libras CLT

1 Educador Físico
Educação 20h R$2.215,49

Física CLT

1 Monitor Ens. Médio 40h
R$l. 723,16

CLT
1 Auxiliar de

Ens. Fund. 40h R$1.162,33
limpeza

7.2. SERVIÇOS DE TERCEIROS I BENEFÍCIOS

• Confecção de uniformes (agasalhos, camisetas, bermudas e calças,
meias e sungas), silcagem em uniformes e bordados em geral.

• Serviços de reparos e reformas de modo geral no imóvel.



• Manutenção e consertos de cadeiras de rodas para basquete sobre
cadeira.

• Serviços de: serralheria, borracharia, cabos, copias de chave.

• Serviços gráficos, folders, banners, formulários timbrados e artes.

• Serviços de cartório: reconhecimento de firmas, fotocópias,
autenticação, registros em geral.

• Serviços de contabilidade.

• Energia elétrica - CPFL.

• Conta de telefone.

• Publicações em jornais (balanços e DRE).

• Serviços de manutenção e consertos nos maquinários da oficina:
máquina de solda, furadeira, lixadeira e outros.

• Contratação de serviço de terceiros para manutenção de bens
móveis, imóveis e eletrodomésticos em gerais.

• Serviços de comunicação visual, serviços de áudio, vídeo e foto.

• Contratação de serviço de terceiros para manutenção de bens
móveis, imóveis e eletrodomésticos em gerais.

• Recarga de extintores, de cartuchos de impressora.

• Manutenção de equipamentos, de bebedouros, computadores, de
software.

• Gás de cozinha: botijão de 13 kg (P13), botijão ou cilindro de 20 kg

(P20), botijão ou cilindro de 45 kg (P45).

7.3. MATERIAL DE CONSUMO

7.3.1 - Material de expediente! escritório

Quadro branco, papel sulfite (A4 e Ofício 2), papel carbono, envelope,
pasta (suspensa, arquivo morto, elástico, catálogo, polionda, com trilho e
AZ), caneta, lápis, borracha, apontador, estilete, caneta marca texto,
macho e fêmea, visar para pasta suspensa, cadernos, tinta para carimbo,
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etiqueta adesiva, extrator de grampo, prancheta, pincel atômico, pincel
para retroprojetor, CD e DVD (R/RW) graváveis, grampeador, perfurador,
cartolina, papel color set, clips, fita adesiva, cola, régua, corretivo,
carimbo em geral, almofada para carimbo, livro (ata e protocolo), mural,
cartucho de tinta para impressora, toner, pen drive, pilhas, baterias para
telefone, agenda, alfinete de aço, bloco para rascunho, bandeja para
papéis, grafite, impressos e formulário em geral, lapiseira, percevejo,
porta lápis, copo descartável, guardanapo, coador, talheres e pratos
descartáveis, pinça, placas de acrílico, crachás, grampos, caixa arquivo,
tesoura, barbante, elástico, régua, calculadora, molha dedo, apagador,
apagador para quadro branco, bandeja de papeis, blocos auto adesivos,
cadeados, cartão para registro de ponto, giz, mural, papel vergê, pinça,
quadro branco, quadros de aviso de cortiça.

7.3.2 - Material de limpeza e higiene
Álcool etílico, água sanitária, cloro, água rás, balde plástico, capacho,
cesto para lixo, desinfetante, detergente, escova para roupas, espanador,
esponja, estopa, inseticida, lustra-móveis, mangueira, naftalina, pá para
lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pasta para
limpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo, refil de rodo, sabão,
sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de papel,
sabonete liquido, multiuso, álcool, bota de borracha, cera líquida, fósforo
(maço), flanela, luva de borracha, papel toalha cozinha, sabão barra,
sabão em pó, vassoura (capim/ nylon/ pelo), vassoura sanitária, lixeiras,
avental, luvas, tocas, prendedor de roupas, iscas para insetos.

7.3.3 - Material de copa e cozinha
Abridor de garrafa e lata, açucareiros, saleiros, artigos de vidro e
plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, ebulidores, facas,
farinheiras, fósforos, frigideiras, garfos, garrafas térmicas, paliteiros,
panelas, gás engarrafado, panos de prato, papel alumínio, papel
manteiga, filme plástico, pratos, travessas, panelas, assadeiras
recipientes para água, suportes de copos, tigelas, xícaras, porta
mantimentos, escorredor de pratos, porta detergente, porta sabonete
líquido, escumadeiras, conchas, porta talheres com tampa, jarras.

7.3.4 - Material Esportivo
Apitos, cordas, marcador de quadra, quimonos, raquetes, redes para
prática de esportes, tênis, sapatilhas, bola de ping pong, raquete para
ping pong, bombas de ar para bolas e pneu, cadeiras de rodas
esportivas, câmaras de ar das cadeiras de rodas esportivas para
reposição, toalhas de rosto, bola de medicine, Bal! sem pegada, bolas de
basquetebol oficiais, cones em PVC rígido, pneu para cadeira de rodas,
fita em neoprene, halteres, bolas de borracha, faixa elástica (teraband) 3
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intensidades, bola de pilates, jump fit (cama elástica), toucas de natação,
palmares, bermudas, agasalhos, camisetas, calças, calções, meias,
sapatilhas de corrida, tênis, mochila, pranchas, tornozeleiras, espaguetes
para piscina, dardo para atletismo, peso para arremesso, disco para
atletismo, Kinesio (bandagem elástica), extensor elástico, exercitador de
mão, faixa elástica de látex.

7.3.5 - Material para processamento de dados
Cartuchos de tinta, capas plásticas protetoras para micros e impressoras,
CO-ROM, OVO virgem, etiqueta para impressora, fita magnética, fita para
impressora, cartuchos para impressoras jato de tinta, formulário
contínuo, mouse PAO peças e acessórios para computadores e
periféricos, toner para impressora lazer, cartões magnéticos,
estabilizadores, teclados, mouses e monitores. Aquisição de softwares de
base que são aqueles incluídos na parte física do computador (hardware),
que integram o custo de aquisição desse no Ativo Imobilizado. Tais
softwares representam também aqueles adquiridos no mercado sem
características fornecidas pelo adquirente, ou seja, sem as especificações
do computador.

7.3.6 - Materias para manutenção de bens imóveis
Aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia, basculante, boca de
lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico, cal, cano, cerâmica, cimento,
cola, cadeados, condutores de fios, conexões, postes, curvas, esquadrias,
fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes
acústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas,
madeira, marcos de concreto, massa corrida, niple, papel de parede,
parafusos, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos, solventes,
sifão, tacos, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, tela de estuque,
telha, tijolo, tinta, torneira, trincha, tubo de concreto, concreto, válvulas,
verniz, vidro alicate, brocas, caixa para ferramentas, canivete, chaves
em geral, enxada, espatulas, ferro de solda, foice, lamina de serra, lima,
machado, martelo, pá, picareta, ponteira, primo, serrote, tesoura de
podar, trena, azulejos, ceramicas, piso frio, pastilhas de vidro, pastilhas
de ceramica, pastilhas de metal e outros metais, rejunte, argamassa,
colher de pedreiro, massa corrida, massa plastica, tinta para parede,
massa para grafiato e grafine, lixas de diversas gramaturas, pinceis para
pintura, rolo para pintura, espatulas, cadeados, rastelos, enxadas, foice,
machado, pá, tesoura de podas, serrote, trena.
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7.3.7 - Material Elétrico e Eletronico
Benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação,
circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico,
diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para
interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas
e luminárias, pilhas e baterias, adaptadores de interruptores, pinos e
plugs, placas de baquelite, reatores, receptáculos, resistências, starts,
suportes, tomada de corrente, carregadores de pilhas e baterias.

7.3.8 - Materiais para oficina e manutenção dos equipamentos da
academia
Vareta para solda, tubo de alumínio, chapa de alumínio, disco de lixa,
serra starret, Disco de corte, serras, disco alçar, bocal, pinças, eletrodos,
brocas, alicates, lixas, óculos de proteção, luvas, martelo, martelo de
borracha, chave de fenda, chave de boca, chave de halen, gás argônio
para solda em alumínio e outros, manoplas, parafusos, arruelas, porcas,
rolamentos, cabo de aço, graxa, desengripante, arruelas de pressão.

7.3.9 - Gêneros Alimentícios:
Cesta básica, café, açúcar, leite, pães, manteiga, requeijao, sucos,
macarrão, molho de tomate, arroz, feijão, farinha de trigo, fubá,
verduras em geral, legumes em geral, óleo, sal, carnes (peixe, frango e
bovino), frios (muçarela, presunto, mortadela, queijos), ovos, cebola,
alho e outros, para preparação de refeições, kit lanches (lanches
prontos), bolos, biscoitos, bolacha, atum, sardinha, chá em geral, leite
em pó, salgados prontos, salsicha, frutas em geral, refrigerantes,
azeitona, creme de leite, leite condensado, milho de pipoca, fermento,
gelatina.

7.3.10 - Material para cursos e oficinas:
Tecidos, tesouras, papel pardo, linhas, viez, fita de cetim, sianinhas, lãs,
linhas para crochê, alfinetes, agulhas de mão, agulha de crochê, agulhas
de tricô, velcro, fitilhos, cartolina, lixas de diversas gramaturas, pincéis
para pintura, rolo para pintura, espátulas, cola, cola para isopor, cola de
E.V.A., E.V.A, barbantes cru e colorido, barbante de sisal, lantejoulas,
missangas, botões, feltros, olhinhos, guardanapo de papel para
decoupagem, tinta látex, TNT, isopor, artigos em MDF, verniz, tinta
spray, pistolas para cola quente, bastão de cola quente, espumas em
geral, papel crepom, papel de seda, rocama (grampeador), bexigas,
gliter, bolas de isopor, papel cartão, tintas para tecido, algodão, cola
gliter, lápis de cor, guache, tesoura sem ponta.
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VIII - A FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS
PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS

o horário de atendimento do projeto será das 08h às 17h, de
segunda à sexta feira. As atividades serão desenvolvidas na sede do
CADE, na Secretaria dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com
Deficiência, Raça e Etnia, no Centro Esportivo do Eldorado e Automóvel
Clube, tendo eles espaços necessários para a prática das atividades.

O acesso do usuário a este Serviço ocorrerá por demanda
espontânea, busca ativa e por encaminhamentos pelos demais serviços
socioassistenciais, políticas públicas setoriais e por órgãos de Defesa e
Garantia de Direitos.

Após as inscrições, os atendidos passarão por entrevista com a
equipe técnica, sendo: psicólogo, assistente social e educador físico para
os encaminhamentos pertinentes.
Além disso, o projeto realizará uma atuação em articulação com a rede
envolvendo: os serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e
Proteção Social Especial de Média Complexidade; os Serviços de Políticas
Públicas Setoriais, em especial da Saúde; o Conselho de Direito da
Pessoa com Deficiência; os Serviços, Programas e Projetos
governamentais, não governamentais e comunitários.

Períodode 22/07/2017 a 31/12/2017

Atividades lan Fev Mar Abr Mai lun lul AQO Set Out Nov Dez
Planejamento/ x

organização das
atividades

Acolhimento x x x x x x

Busca ativa x x x x x x

Elaboração do Plano de x x x x x x
Acompanhamento

Familiar
Reuniões p/avalíação do x

servico
Reunião p/discussão de x x x x x x

casos
Reuniões da equipe do x x x x x x

serviço
Elaboração de Relatórios x x x x x x

Prontuários: Abertura e x x x x x x



alimentação
Atendimento e x x x x x x

acompanhamento dos
usuários e suas famílias.
Encaminhar os usuários x x x x x x
ejou familiares à rede

socioassistencial,
intersetorial, Sistema de

Garantia de Direitos.
Realizar ações integradas x x x x x x

com a Central de
Interpretação de Libras -

CIL.
Grupos de Convivência x x x x x x

Orientação profissional x x x x x x
individual, entrevista,

grupo de orientação, pré-
seleção e

acompanhamento em
pós-colocação,

levantamento de perfil e
de vagas de empregos,

articulação e
encaminhamento a

cursos de
capacitaçãojprofissionaliz
ação, visitas e avaliação

do espaço físico das
empresas.

Visita domiciliar x x x x x x

Encontro com as famílias x x x x x x

Articulação com a rede x x x x x x
socioassistencialjReuniõe

s de Conselhos de
Direitos

Reuniões Intersetoriais x x x x x x

Articulação com a política x x x x x x
de saúde

Períodode 01/01/2018 a 31/12/2018

Atividades lan Fev Mar Abr Mai lun lul Ago Set Out Nov Dez
Planejamentoj x x

organização das
atividades

Acolhimento x x x x x x x x x x x x

Busca ativa x x x x x x x x x x x x
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Elaboração do Plano de x x x x x x x x x x x x
Acompanhamento

Familiar
Reuniões p/avaliação do x x

serviço
Reunião p/discussão de x x x x x x x x x x x x

casos
Reuniões da equipe do x x x x x x x x x x x x

serviço
Elaboração de Relatórios x x x x x x x x x x x x

Prontuários: Abertura e x x x x x x x x x x x x
alimentação

Atendimento e x x x x x x x x x x x x
acompanhamento dos

usuários e suas famílias.
Encaminhar os usuários x x x x x x x x x x x x
e/ou familiares à rede

socioassistencial,
intersetorial, Sistema de

Garantia de Direitos.
Realizar ações integradas x x x x x x x x x x x x

com a Central de
Interpretação de Libras -

CIL.
Grupos de Convivência x x x x x x x x x x x x
Orientação profissional x x x x x x x x x x x x
individual, entrevista,

grupo de orientação, pré-
seleção e

acompanhamento em
pós-colocação,

levantamento de perfil e
de vagas de empregos,

articulação e
encaminhamento a

cursos de
ca pacitação/profissiona I iz
ação, visitas e avaliação

do espaço físico das
empresas.

Visita domiciliar x x x x x x x x x x x x

Encontro com as famílias x x x x x x x x x x x x

Articulação com a rede x x x x x x x x x x x x
socioassistencial/Reuniõe

s de Conselhos de
Direitos

Reuniões Intersetoriais x x x x x x x x x x x x

Articulação com a política x x x x x x x x x x x x



de saúde

Período de 01/01/2019 a 21/04/2019

Atividades Jan Fev Mar Abr Mai lun lul Ago Set Out Nov Dez
Planejamentoj x

organização das
atividades

Acolhimento x x x x

Busca ativa x x x x

Elaboração do Plano de x x x x
Acompanhamento

Familiar
Reuniões pjavaliação do x

servic;o
Reunião pjdiscussão de x x x x

casos
Reuniões da equipe do x x x x

servic;o
Elaboração de Relatórios x x x x

Prontuários: Abertu ra e x x x x
alimentac;ão

Atendimento e x x x x
acompanhamento dos

usuários e suas famílias.
Encaminhar os usuários x x x x
e/ou familiares à rede

socioassistencia I,
intersetorial, Sistema de

Garantia de Direitos.
Realizar ações integradas x x x x

com a Central de
Interpretação de Libras -

CIL.
Grupos de Convivência x x x x
Orientação profissional x x x x
individual, entrevista,

grupo de orientação, pré-
seleção e

acompanhamento em
pós-colocação,

levantamento de perfil e
de vagas de empregos,

articulação e
encaminhamento a

cursos de
capacitaçãojprofissionaliz
ação, visitas e avaliação

do espac;o físico das
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empresas.
Visita domiciliar x x x x

Encontro com as famílias x x x x

Articulação com a rede x x x x
socioassistencia l/Réu n iõe

s de Conselhos de
Direitos

Reuniões Intersetoriais x x x x

Articulação com a política x x x x
de saúde

IX - A DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA
A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS.

o monitoramento das metas pactuadas deverá ser realizado
sistematicamente e apresentado em relatório mensal à coordenadora do
projeto, que encaminhará relatório geral à Secretaria Municipal dos
Direitos e Políticas para Mulheres Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia. A
definição e o meio de aferição do cumprimento das metas dar-se através
de avaliações, conforme segue:

o QUE SERA QUANDO
AVALIADO

QUEM
PARTICIPA

Cumprimento da Mensal
meta

Cumprimento dos Semestral
objetivos
específicos

Equipe
técnica

Usuários e
familiares e
equipe
técnica

ANALISE QUANTITATIVA E
QUALITATIVA

• Elaboração e análise dos
relatórios circunstanciados
em relação ao Plano;

• Análise dos instrumentais
de acesso e permanência
em relação ao público e
meta estabelecidos no
Plano.

• Avaliação coletiva e
participativa sobre o
impacto do serviço ofertado
na vida do usuário:
fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários;

• Levantar os objetivos
cumpridos: integralmente e
parcialmente;

• Levantar elementos



edificultadores
facilitadores.

Cumprimento das Semestral
atividades

Equipe
técnica

• Avaliação coletiva e
participativa sobre o
conteúdo/ metodologia;

• Levantar as atividades
cumpridas: integralmente e
parcialmente;

• Levantar elementos
dificultadores e
facilitadores.

Participação nas Trimestral
atividades

Usuários e
familiares e
equipe
técnica

• Análise do interesse e
desinteresse; exclusão;

• Observação durante a
realização das atividades:
presença/ interação; dentre
outros.

Satisfação dos Semestral
usuários em
relação ao
Serviço

Usuários e
familiares e
equipe
técnica

• Avaliação escrita sem
identificação dos usuários
sobre o serviço ofertado;

• Análise da permanência ao
serviço; dentre outros.

Envolvimento Semestral
com a rede
socioassistendal

Usuários e
familiares

• Pesquisa sobre os serviços
mais acessados na rede
pelos usuários;

• Pesquisa sobre os serviços
não oferecidos pela rede;

• Número de serviços da rede
que foram envolvidos;
dentre outros.

Envolvimento Semestral
com a rede de
garantia de
direitos

Usuários e
familiares

• Pesquisa sobre os órgãos
mais acessados na rede
pelos usuários;

• Número de serviços da rede
que foram envolvidos;
dentre outros.

Acesso a políticas Semestral
públicas

Usuários e
familiares

• Análise sobre a oferta e o
acesso as políticas públicas.

Levantamento de Mensal
vagas de
empregos

Equipe
técnica

• Busca ativa junto ao
Ministério do Trabalho e
Secretaria Municipal do



oferecidas à Trabalho, bem como no
pessoa com banco de dados da
deficiência secretaria.

• Levantar dados referente a
qualificação necessária,
tendo em vistas suas
habilidades.

Acompanhamento Mensal Equipe • Avaliar o número de
junto às técnica pessoas que permanecem
empresas das inseridas no mundo do
vagas trabalho.
preenchidas.

São José do Rio Preto-SP, 23 de Maio de 2018.
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